
Bästa aktieägare och optionsinnehavare, 
Nu i början av 2018 kan vi konstatera att vi har kunnat ta flera viktiga steg framåt under det gångna året. Vi har 
fått ett avtal med UCL Hospital i London, vidareutvecklat mjukvaran IDOSE® och hårdvaran P18, samt 
genomfört de tre inledande patientbehandlingarna.  
Den tredje patientbehandlingen var en av de mest uppmärksammade nyheterna under året. I ett 
pressmeddelande kunde vi informera om att patientens PSA-värde minskat kraftigt efter behandling. Bilder 
från de magnetkameraundersökningar som gjordes före och efter behandlingen utgör tillsammans med 
förändringarna i PSA-värdet en tydlig indikation på att tumören blivit utslagen. 
 
Under sommaren påbörjades arbetet med att ta fram nästa generation av SpectraCures hårdvara P18. 
Tillsammans med uppdateringar som gjorts i mjukvaran IDOSE® kommer vi vara ännu bättre rustade inför 
produktlanseringen. Uppdateringarna av vårt system har också gjorts med målet att kunna utföra en s.k. fokal 
PDT-behandling. I vår fas 1-studie behandlar vi hela prostatakörteln, vilket är normalförfarandet i den här 
typen av behandlingar eftersom man inte vill riskera att missa någon del av cancertumören. I vissa fall kan det 
ändå vara motiverat att behandla delar av prostata, och då är möjligheten till fokal behandling viktig. 
 
Vi är stolta över vad vårt hårda arbete har resulterat i hittills. Ni investerare är med oss på vägen mot att nå 
marknaden och jag är glad att kunna välkomna er till att delta i den optionsinlösen som här inleds. Denna kan 
bidra till att introducera SpectraCures unika patenterade IDOSE

®
-teknik som ett alternativ redan vid 

förstabehandling, vid sidan av nuvarande traditionella metoder med kirurgi och strålbehandling. Vi vill ge de 
patienter som diagnostiserats med prostatacancer möjligheten till bibehållen livskvalitet efter behandling. 

 
Lund 29 januari 
Masoud Khayyami 
VD Spectracure AB 

 

Information och Instruktion 

Teckningsoptionerna 

SpectraCure AB (publ) genomförde i december 2016 en nyemission av units, var och en bestående av en aktie 

och en teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner av serie 2 (TO2) ger rätt att teckna en (1) 

nyemitterad aktie á 1,00 SEK under tiden 31 januari - 28 februari 2018.  

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget 13 246 890 kronor före emissionskostnader. 

Antalet aktier i Bolaget ökar då med 13 246 890 aktier, till totalt 69 838 410 efter registrering av aktierna hos 

Bolagsverket. Aktievärdet uppgick torsdagen den 25 januari till 13,280 kronor per aktie.   

Lösen av teckningsoptioner 

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att 

kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före 

den 28 februari 2018, då olika förvaltare har olika handläggningstider.  

Handel med teckningsoptioner 

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. 

Teckningsoptionerna handlas till och med 26 februari 2018. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs 

förfaller utan värde. 

Leverans av nya aktier 

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (SpectraCure IA). Därefter 

kommer de att tas upp till handel så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket 

beräknas ske omkring vecka 12. 
 

Kontakt 
Vid frågor kontakta VD Masoud Khayyami, 

E-post: mk@spectracure.com, telefon: 070-815 21 90 


